
Amacımız;

• Tam donanımlı, 
• Çağın gerektirdiği 

mühendislik bilgi ve 
becerisine sahip, 

• Eleştiren, tasarlayan ve 
üreten 

• Ziraat Mühendisleri 
yetiştirmektir.

TARLA BİTKİLERİ TARLA BİTKİLERİ

MİSYONUMUZ
Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye'de bitkisel üretimi
kapsamlı şekilde temsil eden bir bölümdür.
Lisans eğitimi boyunca teorik bilgileri uygulama
çalışmaları ile destekleyen önemli bölümlerden
biri olmak, bilgi üretmek, ürettiği bilgiyi
toplumsal ve ekonomik faydaya
dönüştürebilmek, çevreye duyarlı olmak,
biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları korumak,
özel ve kamu yayım kuruluşlarına her türlü teknik
bilgi desteği sağlamak, bölge halkı ve çiftçilerle
bütünleşebilmek, ulusal ve uluslar arası düzeyde
projeler üretebilmek, ülkemiz tarım alanında
faaliyet gösteren üretici, sanayici, ihracatçı ve
tüketicilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda
uygun çeşitler ve tarımsal teknolojiler geliştirerek
sektörel kalkınmaya katkıda bulunmak, ülke
tarımına yön verecek ve bu alandaki problemlere
çözüm getirecek, temel mühendislik bilimleri ile
donanmış, analitik düşünme, problem çözme ve
tasarım yeteneği olmalarının yanı sıra çevre ve
toplum bilinciyle yetişmiş, mesleğinin
sorumluluğunu ve gereklerini taşıyan, sorgulayıcı,
araştırıcı, yenilikçi, atılımcı, vizyon sahibi ZİRAAT
MÜHENDİSİ yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Bilimin ışığında, Ziraat Bilimlerine inovatif bir
bakış açısıyla yaklaşan, çağın gereklerine uygun,
bölge ihtiyaçlarını dikkate alan, ulusal ve uluslar
arası platformda projeler geliştirebilen ve
ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edebilen,
başta eğitim-öğretim olmak üzere tüm
faaliyetlerinde teknolojiyi iyi kullanabilen,
evrensel değerlere saygılı, yenilikçi, üretici,
sorunların çözümünde yol gösterici, yapılacak
bilimsel ve akademik çalışmalarla bölgenin öncü
ve gözde Tarla Bitkileri Bölümlerinden biri
olmaktır.

ZİRAAT FAKÜLTESİ



1. KAMU KURUMLARI

2. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ,

3. ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ

4. TARIMA DAYALI ULUSAL VEYA 

ULUSLARARASI ÖZEL ŞİRKETLER

5. TARIMSAL KOOPERATİFLER

Sizleri  de  aramızda 

görmek  istiyoruz…

Akademik Kadro Yapısı

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

bünyesinde bulunan Tarla Bitkileri

Bölümü 2013-2014 Eğitim-Öğretim

yılından itibaren öğrenci alımlarına

başlamış ve ilk mezunlarını da 2016-

2017 döneminde vermiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

içerisinde yer alan ve ekonomik

önem taşıyan tarla bitkileri tarımında

karşılaşılan sorunların çözümüne

yönelik araştırmalar yanında,

bölgenin ekolojik koşullarında

potansiyel yetiştirme olanağı olan

tarla bitkilerini kazandırmak üzere de

araştırmalar yürütülmektedir.

Öncelikli olarak tarla bitkileri

ekolojisi, genetiği, ıslahı ve

agronomisi üzerinde temel ve

uygulamalı araştırmalar yapılmakta,

elde edilen sonuçlar dünya bilim

literatürüne kazandırılmaktadır.

Bölümümüzde «Tahıllar ve Yemeklik

Baklagiller», «Endüstri Bitkileri»,

«Çayır Mera ve Yem Bitkileri»

olarak 3 Anabilim dalından oluşan, 3

Profesör, 6 Doçent, 5 Doktor Öğretim

Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi olmak

üzere 19 akademik personel görev

yapmaktadır.

Tarla Bitkileri öğrencilerine Lisans

düzeyinde «Ziraat Mühendisi» unvanı

verilmektedir. Mezun olan öğrenciler

gerekli şartları sağladıkları takdirde

Lisansüstü düzeyde öğretimlerine

devam ederek Tarla Bitkileri Ana Bilim

Dalı’nda «Ziraat Yüksek Mühendisi»

veya «Ziraat Doktur’u» dereceleri ile

mezun olabilmektedir.

İŞ OLANAKLARI

FAKÜLTEMİZE PUAN SIRASINA GÖRE 

İLK 3’TE GİRENLERE KARŞILIKSIZ BURS 

İMKANI !!!!!

TARLA BİTKİLERİ

TARLA BİTKİLERİ 

BÖLÜMÜ


